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door Theo Besteman
Amsterdam  Aangescherpte Europese regels voor de financiële markten zullen het
aantal Nederlandse dienstverleners uitdunnen. Ons land verliest zo als financieel
centrum aantrekkingskracht voor bedrijven die snel prijzen en beursdiensten zoeken.
Dat constateren brokers, arbitragefondsen en effectenhuizen over de zogeheten Mifid II
regels, die op 3 januari 2018 ingaan. „Veel kleinere bedrijven kunnen de kosten of extra
regeldruk niet dragen. Zij stoppen, dat zie je overal”, zegt directeur Marcel Voogel van
arbitragefonds Mint Tower. „Als het om verlies van hun kennis voor onze markten gaat,
is dat doodzonde. Die kwaliteit moeten we proberen te behouden.”
Volgens directeur Marcel Rietveld van Mijn Effecten, dat voortkomt uit Kuperus Effecten
en DCM Brokers, werkt dit soort kleine kantoren als ’de oliemannetjes voor de markt’:
„Ze zorgen continu dat er levendigheid is met vaak slimme oplossingen. We zien partijen
stoppen, erg jammer.”
De totale schade is nog onbekend; bedrijven kunnen tot 1 januari hun vergunning
inleveren. Nederland is binnen Europa klein, maar zijn financiële markt heeft de
reputatie opgebouwd van een erg productieve ’bijenkolonie’: constant brengen
handelsbedrijven vraag en aanbod naar derivaten bij elkaar, steeds vaker
computergestuurd. Bedrijven die in financiële derivaten willen handelen kunnen hierdoor
bijna dag en nacht terecht. Dit onderscheidt Amsterdam rond de Brexit voor bedrijven uit
Londen.
In Nederland vormen Optiver, IMC en Flow Traders de eredivisie van
hogesnelheidshandel op de beurs. Daarachter bieden tientallen kleintjes diensten aan.
Toezichthouder AFM stelt dat de Europese regels de tekortkomingen in de oude Mifid
regels herstellen. Dat moet meer transparantie van tarieven opleveren, plus extra
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toezicht op flitshandel en handel in gestructureerde producten.
„De regels zijn er niet voor niks. Ze zijn ontstaan vanwege de behoefte aan meer
stabiliteit en weerbaarheid van de financiële sector. Dit kan een uitruil worden met
liquiditeit in de markt”, zegt hoogleraar Albert Menkveld (Vrije Universiteit, Tinbergen
Instituut), gespecialiseerd in flitshandel. „De kleine partijen hebben vaak specifieke
kennis over kleine fondsen. Zij kunnen prijzen soms scherper stellen. In dat soort
fondsen zit veel van het oude ambacht. Deze fondsen zijn klein, maar het zijn er veel en
daar moet de dynamiek in een economie van komen. Die rol is voor Nederland
belangrijk.”
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